
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERRITÓRIO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 
II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 
Direitos Humanos, estado penal e criminalização da pobreza 

 

Justiça restaurativa e cultura da paz com adolescentes: a 
abordagem do conflito sob outro olhar. 

 

Nathanie Hariene Panzarini 1 

 
Resumo: O presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica acerca da 
Justiça Restaurativa e cultura da paz com o intuito de utilizar seus conceitos e práticas com o 
público de crianças e adolescentes, principalmente nos casos em que existam conflitos, para 
tal, fundamenta-se utilizando autores como Howard Zehr, Vera Lúcia Dick, Vilmar Malacarne 
e Nei Alberto Salles Filho que tem como objeto de estudo a justiça restaurativa e educação 
para a paz. Para cumprir com os objetivos estrutura-se o artigo em uma breve descrição 
acerca da Justiça Restaurativa e sua origem, tal como o que é educação para a paz e como 
essas práticas podem ser utilizadas no cotidiano de crianças e adolescentes, principalmente 
os que encontram-se envolvidos em algum tipo de conflito.  
Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Educação para a paz; Crianças e Adolescentes. 
 
Abstract: The purpose of this study is to carry out a bibliographic review on restorative justice 
and peace education with the aim of using its concepts and practices with the public of children 
and adolescents, especially in cases where there are conflicts. Authors such as Howard Zehr, 
Vera Lúcia Dick and Vilmar Malacarne and Nei Alberto Salles Filho whose object of study is 
restorative justice and education for peace. In order to fulfill the objectives, the article is 
structured in a brief description of Restorative Justice and its origin, such as what is education 
for peace and how these practices can be used in the daily lives of children and adolescents, 
If involved in some type of conflict.. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo de revisão bibliográfica tem por objetivo contextualizar a temática 

envolvendo a justiça restaurativa e educação para a paz, pois estas constituem opções mais 

adequadas do que o modelo tradicional de justiça criminal no enfrentamento dos conflitos, na 

medida em que se mostra um assunto de grande relevância e valor social, a justiça 

restaurativa consiste em um paradigma não punitivo, baseado em valores, que tem como 

principal objetivo a reparação dos danos oriundos do delito causados às partes envolvidas – 

vítima, ofensor e comunidade – e, quando possível, a reconstrução das relações rompidas. 
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Conhecida pela busca por solução de conflitos de forma mais eficaz do que a justiça 

convencional, por meio de técnicas diferenciadas, aliada à criatividade e sensibilidade do 

mediador, tem pacificado diversas relações sociais, mostrando-se um importante meio de 

aliviar o sistema judiciário e trazer benefícios com resultados positivos às partes envolvidas 

Brandão (2010) leciona que:  

A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a 

vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da 

comunidade afetados pelo crime, como sujeitos centrais, participam coletiva 

e ativamente na construção de soluções dos traumas e perdas causados pelo 

crime. (BRANDÃO, 2010). 

Embora ainda pouco utilizada na prática, à justiça restaurativa pode ser aplicada desde 

aos atos infracionais, buscando a ressocialização de adolescentes, até aos crimes de 

moderado potencial ofensivo, como por exemplo, em casos de violência doméstica, quando, 

concomitantemente à pena tradicional, proporciona uma forma mais eficaz de apresentar 

soluções a ambos os envolvidos. O Conselho Nacional de Justiça cita como exemplo que, 

[...] aplica-se o método para auxiliar nas medidas socioeducativas cumpridas 
por adolescentes em conflito com a lei, conseguindo recuperar para as 
sociedades jovens que estavam cada vez mais entregues ao caminho do 
crime. [...] o Programa Justiça Restaurativa é utilizado em crimes de pequeno 
e médio potencial ofensivo, além dos casos de violência 
doméstica. (Conselho Nacional de Justiça, 2014)  

1.1 Justiça restaurativa: Breves apontamentos sobre seus conceitos  

 

Tem-se observado que atualmente na sociedade, há um aumento considerável dos 

índices de criminalidade e violência e com isso a  maior sensação de insegurança que aflinge 

a população em geral. Diante disso, as práticas de justiça restaurativa surgem como uma 

alternativa ao sistema de justiça convencional, com o objetivo de que tanto a sociedade quanto 

o Estado possam oferecer multiplas respostas aos problemas criminais,  

[...] Além de ser um método de resolução não violenta de conflitos, a Justiça 

Restaurativa é um novo modelo de justiça que assume as relações 

prejudicadas por situações de violência como preocupação central e que se 

orienta, pelas consequências e danos causados, e não pela definição de 

culpados e punições, pois valoriza a autonomia e o diálogo entre as pessoas, 

criando oportunidades para os envolvidos (ofensor,vítima, familiares) se 

expressarem e participarem na construção de ações concretas que 

possibilitam previnir a violência e lidar com suas implicações.(DICK; 

MALACARNE, 2014)  
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 Zehr, um dos principais fundadores do movimento acerca da Justiça 

Restaurativaleciona que suas práticas surgiram como um estímulo para repensar as 

necessidades que o crime gera e as consequências dessa ação, no momento em que “amplia 

o círculo dos interessados no processo para além do Estado e do ofensor, buscando incluir 

também as vítimas e os membros da comunidade” isso significa abranger em um processo 

de reflexão todos os envolvidos  em situações de conflito ou de alguma prática de delitos, 

caracteriza-se,  oprocesso de restauração como uma caminhada conjunta rumo ao 

pertencimento, tanto para a “vítima” quanto para o “ofensor”, criando oportunidades para a 

reconstrução de suas identidades, para um recontá-lo de suas histórias e para que deeem um 

novo significado para as suas vidas. (Zehr, 2012 p. 24).  

A justiça restaurativa tem promovido a conscientização sobre os limites e 

subprodutos negativos da punição. Mais do que isto, vem sustentando que a 

punição não constitui tal responsabilização. A verdadeira responsabilidade 

consiste em olhar de frente para os atos que praticamos, significa estimular o 

ofensor e compreender o impacto de seu comportamento, os danos que 

causou e instá-lo a adotar medidas para corrigir tudo o que for possível. (Zehr, 

2012 p. 27)  

 Esse modelo de Justiça vem como uma forma de oposição à justiça 

convencional,buscando principalmente alternativas  às suas falhas pois, tem-se que o 

processo penal é focado exclusivamente para a culpa do acusado, os direitos fundamentais 

são deixados de lado, com a justiça restaurativa, busca-se uma nova visão para a  solução 

de conflitos, baseada no diálogo e focada na inclusão social, de forma que a vítima e a 

comunidade tenham fundamental participação na solução do conflito, Zehrtraça em seu 

estudo uma comparação acerca das distintas visões sobre a justica: 

 

Justiça Criminal Justiça Restaurativa 

O crime é uma violação da lei e do 
Estado 

O crime é uma violação de pessoas e 
de relacionamentos 

As violações geram culpa As violações geram obrigações 

A justiça exige que o Estado determine 
a culpa e imponha uma punição e 

sofrimento 

A justiça envolve vítimas, ofensores e 
membros da comunidade num esforço 

comum para corrigir a situação 

Foco Central: os ofensores devem 
receber o que merecem 

Foco central: as necessidades da vítima 
e a responsabilidade do ofensor de 

reparar o dano cometido 

TABELA 1 – Comparativo entre Justiça Criminal e Justiça Restaurativa 

Fonte: Zehr 2012 
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Justiça Criminal Justiça Restaurativa 

Que leis foram infrigidas? Quem sofreu danos? 

Quem fez isso? Quais as suas necessidades? 

O que o efensor merece? De quem é a obrigação de suprir 
essas necessidades? 

TABELA 2 – Comparativo entre Justiça Criminal e Justiça Restaurativa 

Fonte: Zehr 2012 

  

A justiça restaurativa é de participação voluntária, um procedimento de cunho informal 

e marcado pela proposta inclusiva, em muitos dos casos as ações restaurativas alcançam o 

restabelecimento da paz nas relações sociais de forma mais efetiva do que uma decisão 

judicial, se embasa em um método de acordo entre a vítima e o infrator, tal como,  outras 

pessoas ou a comunidade que foram prejudicadas pelo crime e que atuam coletiva e 

ativamente na construção de soluções dos traumas e perdas causados pelo crime. 

É uma nova forma de atuação com conflitos e situações de violência, pois oferece 

condições para estabelecer um diálogo baseado no respeito, na responsabilidade e na 

cooperação da forma de lidar com as infrações, que coloca em destaque não apenas o conflito 

em si, mas as necessidades dos envolvidos e o reparo do dano causado.  

1.2 Cultura da paz 

 
Ao se tratar sobre a cultura da paz, primeiramente cabe a reflexão do que seria a falta 

dela, o conflito pode ser descrito como a “ausência de paz” e demonstra-se na socidade na 

forma da intolerância e na falta de respeito perante as diferenças, sejam elas de todas as 

formas (raça, classe social, política), fazendo com que surjam conflitos que se manifestam na 

forma de comportamentos até mesmo violentos, como a manipulação, disputa por poder, o 

que têm transformado o ser humano num ser cada vez mais distante dos valores essenciais. 

Para promover a paz temos em mente que diversos fatores influenciam para tal, entre 

eles está educar-nos e também educar uns aos outros para a paz. Falar de uma cultura de 

paz, no entanto, pode parecer redundante quando pensamos que uma educação adequada 

deveria naturalmente promover atitudes e uma sociedade pacífica.  

Construir uma Cultura de Paz é promover as transformações necessárias e 
indispensáveis para que a paz seja o princípio governante de todas relações 
humanas e sociais. São transformações que vão desde a dimensão dos 
valores, atitudes e estilos de vida até a estrutura econômica e jurídica, as 
relações políticas internacionais e a participação cidadã, só para citar 
algumas. Promover a Cultura de Paz significa e pressupõe trabalhar de forma 
integrada em prol das grandes mudanças ansiadas pela maioria da 
humanidade – justiça social, igualdade entre os sexos, eliminação do 
racismo, tolerância religiosa, respeito às minorias, educação universal, 
equilíbrio ecológico e liberdade política. (MILANI ; JESUS, 2003, p. 31)  
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A  cultura de paz é considerada uma forma de que o relacionamento dos homens  

sejam embasadas através de ampla conversa,  por práticas mais tolerantes e principalmente 

que saibam que existe diferenças entre as pessoas, sejam em relação ao credo, raça, cultura, 

entre outras. A Organização das Nações Unidas – ONU trouxe a seguinte definição acerca da 

cultura de paz: 

“Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, 

comportamentos e estilos de vida baseados: No respeito à vida, no fim da 

violência e na promoção e prática da não-violência por meio da educação, do 

diálogo e da cooperação; No pleno respeito aos princípios de soberania, 

integridade territorial e independência política dos Estados e de não 

ingerência nos assuntos que são, essencialmente, de jurisdição interna dos 

Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o direito 

internacional; No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos 

e liberdades fundamentais; No compromisso com a solução pacífica dos 

conflitos; Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento 

e proteção do meio-ambiente para as gerações presente e futuras; No 

respeito e promoção do direito ao desenvolvimento; No respeito e fomento à 

igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e homens; No respeito e 

fomento ao direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e 

informação; Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, 

tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural, 

diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade e entre as nações; 

e animados por uma atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz” 

(ONU:2004). 

 

Quando se fala em cultura de paz, não significa uma cultura na qual não se tem a 

presença de momentos conflituosos, mas que estes conflitos sejam resolvidos de forma 

pacífica e justa para todos os envolvidos, consite em realizar um esforço para modificar o 

pensamento e a form de agir das pessoas para a promolção da paz. Segundo MILANI (2003), 

A cultura da paz se constitui dos valores, atitudes e comportamentos que refletem o respeito 

à vida, à pessoa humana e à sua dignidade, aos direitos humanos, entendidos em seu 

conjunto, interdependentes e indissociáveis. Viver em uma cultura de paz significa repudiar 

todas as formas de violência, especialmente a cotidiana, e promover os princípios da 

liberdade, justiça, solidariedade e tolerância, bem como estimular e compreensão entre os 

povos e as pessoas (MILANI, 2003, p.36) 

Um documento importante para discutir a Cultura de Paz é o Manifesto 2000 por uma 

Cultura de Paz e Não-Violência da UNESCO, realizado por um grupo de ganhadores do 

prêmio Nobel da Paz, nas suas discussões sugeriram seis pontos fundamentais a ser 
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considerados para todos os povos. São os seguintes: Respeitar a vida, Rejeitar a violência, 

Ser generoso, Ouvir para compreender, Preservar o planeta e Redescobrir a solidariedade. 

(LEMES; SALLES FILHO; SALLES, 2015) 

 Dupret (2002) descreve que discutir sobre a violência e de como ela nos assola, deixa 

de ser a temática principal, não que ela não tenha impotancia,mas considerar que ela pertence 

ao nosso dia-a-dia , entretanto, no que diz respeito a ideologia que a alimenta, precisa 

impregná-lo de palavras e conceitos que anunciem os valores humanos que decantam a paz, 

que lhe proclamam e promovem, “a violência já está bastante denunciada, e quanto mais 

falamos dela, mais lembramos sua existência em nosso meio social e ambiental” 

(DUPRET,2002)  

1.3 Justiça restaurativa e cultura de paz com adolescentes: a abordagem do conflito sob 

outro olhar 

 
Na atual conjuntura, temos visto que a violência e contravenções e adolescentes  tem 

sido o motivo de atenção e temática para estudos, há tambem o questionamento acerca da  

efetividade das respostas penais, bem como os limites de cunho estrutral no atendimento do 

adolescente em conflito com a lei.  

Para Construir uma cultura da paz envolve dotar aos adolescentes de uma 

compreensão dos princípios e respeito pela liberdade, justiça, democracia, 

direitos humanos, tolerância, igualdade e solidariedade. Implica uma rejeição, 

individual e coletiva, da vioência que tem sido parte integrante de qualquer 

sociedade, em seus mais variados contextos. A cultura da paz pode ser uma 

resposta a diversos tratados. (DRUPET, 2002)  

Um das primeiras abordagens para desenvolver uma cultura de paz, diz respeito a  

gestão de conflitos, isso significa a forma com vai ser a prevenção dos conflitos principalmente 

os mais violentos e restabelecer tanto a paz quanto a confiança entre pessoas, essa função 

estende-se às escolas, instituições e outros locais de trabalho, “o conflito é um processo 

natural e necessário em toda sociedade humana, é uma das forças motivadoras da mudança 

social e um elemento criativo essencial nas relações humanas” (DRUPET, 2002).  

A discussão acerca da violência e contravenções de adolescentes tem se tornado  alvo 

de estudos, na medida em que gestores das políticas públicas e sociais questionam a 

efetividade do sistema penal, bem como os limites de cunho estrutural no atendimento do 

adolescente em conflito, diante disso tem-se o constante desafio de promover práticas tanto 

nas instituições quanto com a  sociedade que possam ultrapassar a punição.  

Abordar a cultura de paz e discussão de valores da convivência é primordial para uma 

formação mais cidadã para crianças e adolescentes e torna-se  uma necessidade na atual 

conjuntura, ao se discutir cultura de paz, aborda-se também a o ensino cooperativo em 
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educação entre culturas, no que diz respeito a  valores, na abordagem contra os preconceitos 

e na criação de uma cultura de prevenção de violência. 

Diante disso, para contextualizar essa abordagem com público de adolescentes em 

conflito, Gouvêa (2015) traz que  o  Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi formulado 

com o intuito de intervir positivamente na exclusão vivida pela infância e juventude, 

apresentando-se em duas propostas fundamentais: garantir que as crianças e adolescentes 

brasileiros, até então reconhecidos como meros objetos de intervenção da família e do 

Estado, passem a ser tratados como sujeitos de direitos; e o desenvolvimento de uma nova 

política de atendimento à infância e à juventude, informada pelos princípios constitucionais da 

descentralização política-administrativa, com a consequente municipalização das ações e a 

participação da sociedade civil. 

Temos que, mesmo com  o avanço  representado pelo ECA com relação as políticas 

públicas, pode-se dizer que ainda nos encontramos no meio do caminho da obtenção de 

respostas seguras, persiste o desafio de construção de práticas institucionais e sociais que 

superem a cultura punitiva. Os operadores das políticas públicas para a juventude em conflito 

com a lei confrontam-se cotidianamente com os apelos conservadores: a naturalização da 

cultura da violência , principalmente a violência institucional como forma inevitável de resposta 

a violências que se refratam nas trajetórias de vida desses adolescentes. (AGUINSKY; 

CAPITÃO, 2017), pois quem entende que punir é sinônimo de educar não hesitam em, 

rapidamente, atribuir ao adolescente, autor de ato infracional, a principal responsabilidade de 

toda a violência instalada no cotidiano social. Nesse aspecto, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê formas e macanismos que possui uma flexibilidade, que possibilitam a 

adaptação de projetos restaurativos.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente também impulsiona à implementação 
da Justiça Restaurativa, uma vez que recepciona o instituto da remissão, 
através do art. 126. Nesse caso, o processo poderá ser excluído, suspenso 
ou extinto, desde que a composição do conflito seja perfectibilizada entre as 
partes, de forma livre e consensual. Além disso, diante do amplo elastério das 
medidas socioeducativas, previstas no art. 112 e seguintes, do mesmo 
diploma legal, verifica-se, da mesma forma, abertura ao modelo restaurativo 
por meio da obrigação de reparar o dano. (CRUZ, 2013, p. 80-81). 

As práticas restaurativas e de cultura de paz vem como estratégias de construção de 

respostas aos impasses que ainda não são superados nas práticas institucionais e que se 

estruturam na base das políticas públicas voltadas aos adolescentes em conflito com a leis, 

no momento em que,  

As práticas focalizadas na mera punição, ou que não distinguem 

responsabilização e tratamento, são alvo de críticas severas pela 

argumentação fundamentada nos direitos humanos, por não respeitarem a 

autonomia e a condição de sujeito de direitos do adolescente, submetido, 

assim, à posição de sujeito passivo que precisa de tratamento, de quem é 
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subtraída a experiência social com a violência, num conjunto de estratégias 

de resistência a desigualdades que adensam em seu modo e condição de 

vida. (AGUINSKY; CAPITÃO, 2017) 

Nessa perspectiva e também tendo em consideração que a punição e o sistema de justiça 

comum é, em grande parte das vezes lenta e ineficaz e que infelizmente acaba por não 

atender à reinserção social e à reintegração na família do adolescente em conflito com a lei, 

tem-se as práticas restaurativas que visam dar um atendimento tanto individual quanto mais  

humanizado, responsabilizá-lo pelo ato cometido e em seguida ressocializá-lo. 

É uma forma importante de abordagem no momento em que visa a pacificação do conflito 

e uma mudança na forma das práticas judiciárias no atendimento do adolescente em conflito, 

mediante uma intervenção diferenciada e com mais efetividade.  

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente artigo de revisão bibliográfica, teve como intuito realizar uma breve abordagem 

sobre a perspectiva de abordagem de práticas de justiça restaurativa e cultura de paz com 

crianças e principalmente adolescentes em conflito, pois, consiste em uma mudança na forma 

de olhar e agir com a violência e com o conflito, no momento em que passam a ser realizadas 

como reposta as  necessidades não atendidas de todos os afetados por ofensa, delito, conflito, 

violência, mudando o olhar da abordagem que passa da mera busca de culpados e da mera 

punição para a construção de reconhecimento social de todos os envolvidos e de proposições 

compartilhadas de reparação e  prevenção de danos causados por essas situações.  

É um modelo que valoriza o diálogo para que se construa o respeito mútuo 
às necessidades pessoais, tanto de indivíduos que estão em 
desenvolvimento quanto da vítima, buscando restaurar relacionamentos de 
forma horizontal, visto que, para se obter a justiça deve-se partir da premissa 
que estamos tratando de pessoas, cujos sentimentos, traumas e garantias 
dos direitos humanos devem ser tratados com a devida consideração para se 
alcançar soluções não-violentas, e, consequências mais favoráveis do que as 
atingidas pela falta de efetividade do sistema de justiça penal juvenil. 
(APELFELD, 2013) 
 

A forma como são realizadas as ações restaurativas passam a fazer sentido para todos 

os envolvidos, ofensores, vítimas, e também para a sociedade, já que a paz acontece quando 

enfrentamos os problemas situações conflituosas de forma que não precise  usar violência, 

respeitando as diferenças e defendendo os direitos das pessoas, de forma em que se use de 

atitudes positivas diante da problemática  e procurar ser exemplo para os outros, passa-se a 

acreditar que seja possível realizar um modelo de justiça que seja capaz de corresponder de 

forma efetiva as expectativas das vítimas e concomitantemente, prevenir a ocorrência de 

novos episódios de conflito.  
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Pretende-se traçar uma nova forma de justiça, tendo uma diferente abordagem com  o 

conflito, por meio de ações baseadas no diálogo, na inclusão e na responsabilidade social, 

com grande potencial de transformação. 

Existe, entretanto, um grande desafio que antecede a implantação das práticas de justiça 

restaurativa definitivamente no país, pois é necessário tanto que exista um sistema de 

integração Estado, sociedade e instituições, quanto uma mudança da  cultura dessa 

sociedade, no momento em que para que práticas restaurativas sejam efetivas, o Estado deve 

garantir para crianças e adolescentes o pleno exercício de sua cidadania,proporcionando, 

através de políticas públicas efetivas que contemplem a família, comunidade, Estado e a 

sociedade como um todo.  
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